kontakt
projektledare
Therese Ankréus
072-252 72 21
therese@here4u.se

here 4 U:s värdegrund:
”here 4 U arbetar för ett tryggare samhälle.
Barn & ungdomar som vill engagera sig är
välkomna till oss.
Vi har en övertygelse: uppmuntran, förtroende och
ansvar skapar självkänsla och handlingskraft.
Vi håller oss uppdaterade om vad som händer i
samhället, och engagerar oss i aktuella frågor. Vi
vill göra det till synes omöjliga möjligt.
Vi prövar oss fram och utvecklar arbetsmetoder.
here 4 U är inte knuten till någon plats, politik,
religion eller kultur.
Våra medlemmar har ett och samma mål: att göra
vad de kan för att du som medmänniska ska ha det
bra och känna trygghet.
Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och
engagera sig övervinner motsättningar, minskar
olikheter och ökar förståelse.”

behandlingsansvarig
Nicklas Wennersten
073-722 14 44
nicklas@here4u.se

besöksadress:
here 4 U:s Killjour
Vasagatan 22 (mittemot IGOR)
722 15 Västerås

föreningen here 4 U
org. nr.802462-3277
www.here4u.se

Att sluta använda våld

here4U och Killjouren har av
Allmänna Arvsfonden beviljats stöd för ett
3-årigt projekt;
Behandling av unga
våldsutövare 13-23 år.
Syftet är att testa och ta fram ett metodutvecklande behandlingsarbete med unga
våldsutövare, i Västmanlands Län.
Behandlingen innefattar åtta teman där
man jobbar utifrån kunskap, bearbetning
och träning. Teman som tas upp är bland
annat vad är våld, psykiskt våld, alternativ
till våld, ansvar för och orsaker till våld.
Varje deltagare får även en lots som ska

Målsättning med behandlingen
•Deltagaren ska sluta använda våld

Behandlare är
Therese Ankréus, socionom, diplomerad
Pure coach inom lösningsfokus och

•Ändra sin inställning till våld

Nicklas Wennersten, beteendevetare, leg

•Ta ansvar för sitt våldsutövande

lärare och steg-1 terapeut

•Förstå och se våldets konsekvenser

Båda licensierade av ”Alternativ till våld” att

•Öka förståelsen för sig själv och det egna
våldsutövandet och vad våldet gör med en

arbeta utifrån metoden
”Icke-våldsgrupp för män” .

själv
•Öka förmågan att be om hjälp/rådgöra med
andra här och nu
Vi arbetar under tystnadslöfte.
Besöken är kostnadsfria.

motivera och stötta deltagare för att

Vi har inga eller korta väntetider.

snabbt, icke-stigmatiserande och kost-

Vi arbetar professionellt utifrån

nadsfritt få effektiv hjälp med sitt våldsutövande.

evidensbaserade metoder.

Projektet pågår 2016, 2017, 2018.
mars 2016

